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Editorial
O tema do Caderno Literário de agosto/09 é
praticamente uma unanimidade. Viajar, conhecer novos
lugares, entrar em contato com gentes e culturas diferentes
parece ser algo bastante agradável a todos.
Nesta edição, além de homenagear lugares que
deixaram lembranças queridas ou nem tanto, os poetas
também exercitam outras modalidades de viagem, bastante
criativas. Nas próximas páginas, é possível viajar no tempo,
no imaginário, nos sonhos, em outros mundos...
Aliás, este me parece ser um espaço bem próprio dos
poetas, que por muitos (verdade incontestável) é
incompreendido. E mais: invejado. O artista tem carimbada
em sua carteirinha a licença para abstrair, divagar,
mergulhar no invisível. É cliente preferencial daquela
companhia aérea que caiu no gosto humorístico popular, a
“Helmann´s Travel”. E com primor o faz, mesmo que com
pitadas de realismo...
Convido à leitura, não sem antes fazer um
agradecimento especial à Joice Giacomoni, autora das
imagens e da arte que ilustra a capa.

Sandra Veroneze
Editora
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Eu
Rodrigo Valverde Beitum
... queria que meus poemas
Criassem asas e voassem
Para bem perto ou bem longe
Para quem realmente os amasse
Queria que eles fossem livres
Que descobrissem o mundo
E o mundo os descobrisse
Queria que tivessem sentimentos
Que rissem e chorassem
Discutissem e reclamassem
Enfim, que amassem
E depois de terem voado muito
Voltassem a me encontrar
Para me ensinar coisas que ainda não sei
Para me ensinar a amar.
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Meta / língua
Via / gem
Ricola de Paula

A minha poesia amostra
Expressa a ida rápida
a outros mundos.
Impressa cor.
Comovidas
as palavras gemem,
Escravo escrevo.
Grifo com o toco de lápis
A nuvem lápislazzulli.
A minha poesia
tempesta ou tem festa.
Não é detrás
É após esse tempo.
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Recife inesquecível
Carlos Pina
Recife, o que é Recife?
Recife é sol, é praia, beleza sem igual.
Conhecer Recife é sonho.
Recife é passear pela praia de Boa viagem.
É ir ao Recife antigo
E viajar no tempo.
Recife é gastronomia, artesanato e paisagem.
É guardar na memória
os bons momentos
Recife é história.
Monte dos Guararapes
onde se lutou contra o invasor.
Recife é ilha do retiro,
É arruda, é aflitos.
E outros bairros ligados pelas pontes centenárias.
Recife é Sport, é Santa Cruz,
é Náutico.
Paixão pelo futebol.
Recife é frevo e maracatu.
Caminhos que levam a Olinda
Cidade colonial de beleza ímpar.
Recife é Manuel Bandeira e Cabral.
Poesia moderna.
Literatura de primeira.
Recife é mais que sol e praia
É gente simples e batalhadora.
É Brasil!
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Lembranças da viagem
Nere Beladona
Ainda guardo no peito,
A imagem daquela viagem.
Lá te encontrei,
Também te amei,
Só não esperei,
Quando tudo era perfeito,
Tua partida,
Aquele abraço...
O inesquecível, o adeus.
Revivo, lamento...
Ainda guardo no peito,
Imensa saudades,
Daquela viagem.
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Atemporal
Karla Hack dos Santos

Além do riacho,
Estreito e arredio,
Mora alguém que do presente fugiu,
Do passado apagou,
E do futuro nem quis sonhar.
Vive num limiar
Onde os ponteiros não se tocam,
Onde a areia não escorre,
Flutua.
Pairando nos instantes
Sem maiores expectativas.
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Livre
Ligia Lacerda

Solto as amarras do meu barco
e deixo o cais.
Livre, senhora dos meus rumos,
navego em outros mares.
Desfruto calmarias...
enfrento temporais...
E descubro que após cada horizonte
há sempre um novo mundo a conquistar!
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Navegantes
Antenor Rosalino

No eflúvio das ondas de cálida ternura,
Navegam os corações uníssonos
E na âncora do amor se entregam
Entre matizes sob o ar flumíneo!
Um marinheiro guia
Os destinos da mocinha
Pelas ondas do mar do amor
No esplendor da maresia!
A natureza festiva
Desenha proezas, fulgores...
Os pássaros entoam hinos!
Fulguram-se olhares de amores!
Peregrinos navegantes!
Devastam mares longínquos...
São seres que buscam luzes
Nos abissos oceânicos!
Foram por Deus escolhidos
A seguir o mesmo caminho,
Em corpos e pensamentos unidos
No sonho azul do infinito!
Na brisa do cais distante,
O crepúsculo se faz dolente...
Os corpos então se enlaçam
Dando adeus ao sol poente!
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A viagem da vida
Maria Esther Torino

Vivemos o sonho da mulher-maravilha:
aprisionar os males do mundo
e viver os sonhos dourados
numa paradisíaca ilha
e, como ponto final,
bordar a vitória em fios de cetim
e afugentar a mortalha
que à vida coloca um fim
e perceber que de nada adiantam
tristezas, lamúria, revolta
pois a vida, no fim das contas,
é uma viagem sem volta.
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Sarcasmos
Kastrowiski
Você viaja em acontecimentos
Com os consentimentos
Dos deuses da comédia...
Com o teu nome a “zerar”
Não passa dia e noite
Sem essa condição negar.
Os teus pares
Condenam os teus excessos
Quando estão felizes em seus lares.
Mas tudo é aceitável
Quando se é permitido
Viajar em desatino...
...Esse é o destino.
Viajem amigos...
Nessa maionese que desanda...
A vida é curta
Com os novos e antigos
E entre alegres e tristes
Todos nós viajamos
Em grandes ou pequenos equívocos...
Quis dizer... “Micos”.
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Uma viagem
Sandro Kretus
Viajei em teus olhos em uma noite vaga
Onde brilhantemente a luz dos teus olhos mostrava
O amor sulinamente neles brilhava
Não sei por que deixei passar aquele glorioso momento
Hoje percebo que aquela viagem
Poderia ser a maior viagem do meu sentimento
Viajar nas profundezas dos teus olhos
Até chegar ao teu coração
Poderia ouvir a voz do silêncio
Escondida no horizonte das palavras
Talvez ouvisse a voz da razão
Viajaria em fim em teu corpo
E nos labirintos dele me perderia
Ah! Como seria? Viajar nos braços daquela paixão
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Viagem ao interior do desatino
Vitor Souza
Chegando a nenhum lugar compreensível
Um poço fundo, escuro e frio
Onde a sanidade, insensível
Parece fugir, correndo como um rio
Um rio que se afasta fugindo da onda insana
Que não avisa quando chega, não tem destino
E em sua viagem de puro desatino
Dá sentido à vida e acende aquela chama
A chama que aquece o entendimento
Mesmo daqueles que não o procuram
Mas dele necessitam, mesmo que provoque sofrimento
Pois dessa coisa somos feitos, e ela verdadeiramente
Define nossa vida,
Em sua ida
Em sua volta
Em seu tudo,
Em seu nada
Enquanto o mundo visível, compreensível
Pertence a todos, indistintamente,
A loucura, essa viagem desconhecida
Que poucos aceitam, mas define a vida
É de cada um, por si e por tudo.
Em seu trajeto,
Quanto ela nos revela
Sobre a coisa mais bela!!!!!!!
A essência, a carência
A finitude e a plenitude!!!
Não a entendo, e não quero compreender
Só a quero viver, para saber, na viagem da vida....
Quem eu sou
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Ao alto
Alessandro Reiffer
quanto mais o Fim nos cai
mais ao Alto irei contigo...
dá-me tua mão de alvas auras
tua alma alta em névoa clara
pairemos em luar de águas
que eu serei sempre alto contigo
como aves em noites vagas
como silfo e fada voam em mares
a valsar por sobre árvores
e tu serás sempre alta comigo
ao vento astral de branca estrela
a banhar cristais de faces
em teus lábios sonham arcanjos
eternais na luz de raios
vamos!
aos finais altos do universo
com as asas
destes versos
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leve solto e à deriva
Márcia Maia
no ar
sem ar
nave à deriva
pela escotilha vê
estrelas bailarinas dançando
em roda
enquanto espreita
- solene o olho negro da galáxia
mais um pouco
e tudo termina
antes do instante
derradeiro
num átimo
avista a caravela feita
da luz
que já lhe falta
como o ar
e a vida
- vã e perdida nesse espaço imaginário
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Viagem
Luciano Machado Tomaz

Sobrevoo vales, estendo a mão
Ao espaço, que teima em crescer:
Expansão.
Gatos pardos, noites claras,
Vinho velho, uma canção.
Pelas portas deste mundo
Estúpido e frágil,
Sigo rápido, rumo à dor
Do coração.
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Espera-me
Neuza Pinto Nissen

Abra para mim os braços
Como o Cristo
Que aí está a flutuar
Entre nuvens e anjos
A brilhar sob a luz do luar
Repousando no Corcovado
Como o sonho concretizado
Quero ver a magia que exala
Da linda Copacabana
Que a tantos enfeitiça e embala
Músicos, pintores, compositores
Inspirando loucos amores
Será o aroma do mar?
Ou das sereias o cantar?
Talvez o sol que a todos abrasa
Ou os brilhantes do céu
Que se penduram sobre o mar
Ou o calçadão com suas relíquias
portuguesas
Pretas e brancas, vindo a onda
desenhar
Ou a quimera do Jardim Botânico
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Que Dom João VI mandou lá
cultivar
Lindas espécies das Índias Orientais
E tão belas palmeiras-imperiais
Lá fecundadas na época da
fundação
Bromélias e cactos numa fantástica
coleção
Como resistir ao encanto do
orquidário
Com três mil exemplares
E seus lagos decorados
Com as vitórias-régias que dançam
Há, espera-me junto a Drummond
Que ao lado dele estarei
A refletir em versos e prosa
Na esperança de enriquecer
Meu coração
Espera-me que aí estarei
Para em minha bagagem trazer
Tudo de belo da Natureza
Que eu conseguir absorver!
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Interior
Márnei Consul

Quando olho para meu interior,
é como se a vida passasse em alta velocidade.
Como se não houvesse idade,
como se nada fosse verdade.
A cada adormecer, uma viagem diferente.
A cada acordar, uma etapa massante.
É meu interior. Cheio. Confuso. Inquieto.
Incerto.
E não muda,
não se acalma.
Só ferve.
Vive?
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Deleite de um sonho
Fábio Saitta

Devaneios sem meios
O ir sem sair
São passos sem freios
Sem nunca partir
Entorpece tua mente
Hora com calor
Encontra-te ardente
Outrora com amor
Não produz o láctico
Que fadiga o músculo
Mas desinibe o estático
Com olhos mudos
Está além do voar
Consiste em entender
É mais que navegar
É ver para crer
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Por onde andei aquele verão?
Guilherme Carvalho da Silva

Caminhei por debaixo das sombras de árvores aguerridas
que penosamente tentavam sobreviver ao massacre indistinto
Chorei copiosamente três manhãs inteiras
posto que ao meio dia não se é horário apropriada para chorar
passei as tardes desses dias cavando buracos no chão duro
atravessando rios e brejos
regurgitando informações esparsas sobre a vida
Naquele vale afluente do rio das araras
passei dias inteiros conjuntamente solitário
vi o azul do céu desabar sobre o vermelho da tarde
vi o romper da escuridão entre o lampejar de vaga-lumes
Lumiei a noite com a lamparina da esperança acesa
Ao retornar para casa
chorei mais três noites seguidas
pois que em casa é bom chorar de noite apenas
Foi naquele verão que todos chamam de inverno
que banhado de lágrimas e suor do trabalho
tomei o prumo da inocência outra vez
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Uma viagem ao ano de 1957
Lord Daniel Salam
Noite chuvosa,
E lá está o meu leito,
Quero dormir!
Quero sonhar com a garçonete,
Sentado numa lanchonete,
Comendo panquecas e tomando café.
Em um sofá dos anos 50,
Realmente estou sonhando,
Mas cadê a garçonete?
Parece que estou numa casa antiga,
Nela ouço gritos...
Gritos...
Escuto o ROCK´N´ROLL dos anos 50,
Vindo da sala de estar.
Peggy Sue, Peggy Sue
Oh how my heart yearns for you
Oh Peggy...
Mas que viagem! É Buddy Holly!!!
Vi um jornal no chão,
Peguei-o, olhei a data,
Era o ano de 1957.
A notícia era dum psicopata a solta.
Ele só matava garçonetes.
Que viagem!
Ascendo os degraus da escada,
Até o quarto silencioso.
E lá eu avisto,
Um exagero de sangue!
E lá a música Peggy Sue...
E um corpo duma fêmea vestida de...
...garçonete!
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Viajo
Alessandra Cezarini Araújo

Viajo por entre pensamentos...
Sou poeta!
Traduzo minhas mais loucas viagens em
sentimentos.
Dou asas às palavras e voo constantemente
Poesias de Florbela Espanca, Fernando Pessoa e
Sandra Veroneze.
Meu mundo se faz entre: vogais e consoantes,
pontos, vírgulas e verbos.
Entre sonhos e desilusões, amores, vidas enfim
viagens que si a poesia me traz!
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Viagens
Valquíria Gesqui Malagoli

Lembro-me do mar
no primeiro instante em que o vi.
Ele me impunha
uma aparência robusta
e ao mesmo tempo serena.
Senti um frio cortando o meu íntimo.
Era mais por estarrecimento
que pela brisa.
A tarde estava no seu fim.
O aspecto feérico do mar
fez-me relembrar
e, dessa vez com mais crença,
as estórias que ouvira
sobre Netuno e seus ímpetos...
sobre sereias e seus ardis...
Seu silêncio, no entanto,
quebrado algumas vezes
pelas diminutas ondas inócuas
que se precipitavam aos meus pés,
levava-me a pensar
no porte dos cavalos-marinhos,
nos corais formando recifes,
nas conchas que amanheceriam
na areia e no brilho
que o sol lhe emprestaria
ao renascer.
Essa foi a primeira vez
que eu o vi realmente,
muito embora já nos conhecêssemos
de outras viagens...
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Insone
Renata Iacovino

A janela aberta que iluminou a noite em meu quarto
Trazia seus passos...
E seu cheiro e seu rosto.
A brisa que às vezes vinha
Aliviava o calor sem trégua
E abraçava meu suor
Que sozinho
Fazia lembrar nossos corpos juntos.
As luzes iluminando a estrada ao longe
Refletiam o sono do asfalto
E das últimas gotas de chuva.
O silêncio ensurdecedor
Contava os segredos do meu amor
Em meio à alta madrugada.
Eu buscava o sono inexistente
Eu respirava como um ilustre demente
E tentava captar a dimensão do que ora me engole
Sem deixar rastro
Sem fornecer pistas
De como enxergar as luzes do dia que amanhece.
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Uma viagem para lá: Pasárgada
Rosana Banharoli
Do balanço da velha cadeira
de madeira
rumo à Pasárgada
onde me espero.
Lá poderei comer sorvete de massa
batata-frita hamburguer pasta
tudo que me liberte
deste regime de dor que mata
Lá terei noites e dias
de prazer e de lazer
tudo sem frescura
próximo e à altura.
Lá poderei de tudo
tudo
tudo
até deixar
a cadeira balançar
solitária
a entreter-se com o nada.
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Passagem só de ida
Geraldo Trombin

Sequer imaginava aonde iria chegar,
Mas queria porque queria viajar.
Só pensava naquela alucinante viagem:
Fugir da realidade;
Deixar tudo e todos para trás;
Sumir do mapa.
A sinistra rota determinou a sua derrota.
Droga de vida, droga de destino!
Na sua passagem estava escrito:
Bilhete só de ida.
Não teve volta,
Partiu para sempre.
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Viagem ao fundo do eu:
navegando em outras águas
Gabriella Slovick

Não guardo mais as lembranças de criança
para não sofrer o dissabor
daqueles dias sem inspiração, consternada,
ante às dificuldades, sem poder fazer nada.
Bem melhor é a espera por memórias
que ainda vou construir...
Quando puder me libertar da culpa de ter nascido
num tempo que não compreendo o movimento,
mas que ao mesmo tempo
irá conduzir-me ao que tanto espero
mergulhada, por vezes, nas águas do passado
que insiste em não morrer,
talvez compreenda a mim...
Talvez compreenda o mundo em que vivi.
Pouco conheço de mim
sem vislumbrar as noites que cercam meus dias.
Pouco sei do que quis aprender,
pois a ansiedade estanca o que está por vir.
E nesse caminho à espera das horas,
navego sem destino com a ausência de quem espero,
na presença de quem não quero.
Estou sentada, contida, querendo escrever um livro.
Algum benefício pretendo deixar à humanidade
na qual não reconheço o humano;
na qual arrisquei confiança
esquecendo o quanto há de humano em mim.
Estou sentada,
embalada por uma canção que há muito não escutava,
mas reconheço-me em outro tempo a cada nota da melodia;
a cada verso e refrão.
É estranho ser transportada deste modo
através de um som, enquanto espero.
Horas cantadas, contadas, passadas: uma de cada vez.
Estranha sensação do nada...
O que existe é tão fugaz que seria capaz de acreditar
que nunca existiu.
Não quero a angústia das perguntas,
mas a libertação das respostas.
Espero-te.
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Viagem rápida
Tchello d'Barros

Vida é viagem
E há uma alma
Pedindo passagem
No trilho ou na margem
Por dentro dos olhos
Tanta paisagem
Andar sem destinos
Percorrer caminhos
Correr cem destinos
No trem coletivo
De vagão lotado
Viver sem motivo
Via obrigatória
Última estação
Dessa trajetória
No ciclo do ser
Final da odisséia
Hora de descer
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Pensamento vazio
Vanessa Soares

Estou aqui com um lápis e papel na mão
Procurando palavras para expressar
O que diz meu coração
E por incrível que pareça meus pensamentos
Encontram-se em profunda escuridão.
Como podes isso acontecer
Com alguém que se expressa com o ato de escrever?
Nesse momento um turbilhão de sentimentos
Transfiguram meus pensamentos,
Sinto-me confusa e imensamente
Perdida nesse mundo de extrema penumbra
Que nem eu mesma compreendo esse momento de
Grande loucura.
Mas nada melhor que jogar tudo pro ar e simplesmente ignorar,
Amanhã é um novo dia e então quem sabe eu consiga encontrar
Algo que possa me inspirar?
Só espero que dessa vez meus pensamentos não venha me
abandonar...
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Olhos brancos
Bibiana Lubian

Voltei. É, voltei para dentro de mim,
Pois fora não consigo ser...
A Deusa do arco íris,
Gira como uma suástica.
A roda significa,
Toda a paz que existe entre as pessoas,
A raça do arco íris vem reforçar a paz,
Em que todas as raças constituem numa só.
Constituindo todas as cores,
Encarna a ideia de que todos os credos devem trabalhar juntos.
Chegamos à geração das crianças de olhos brancos;
A profecia é de que tudo é bem claro!
As crianças de olhos brancos deixavam crescer os cabelos.
E começaram a falar do amor.
Estas crianças buscarão novas maneiras de compreender a si próprios,
E servirão como sinal do nosso retorno.
Elas aprenderão a andar em equilíbrio,
Levarão novas ideias e passarão por provas;
Serão usadas substâncias pouco comuns...
E elas continuaram a caminhar firmemente,
Os da geração dos filhos da flor.
Alguns deles permaneceram, outros se perderam por algum tempo;
E alguns se desiludiram e esqueceram os altos ideais que alimentavam seus
corações quando ainda eram jovens.
Enquanto ainda outros estão despertando,
Apressando-se ao retornar ao caminho.
O que provocaria um novo tipo de emoções,
Que apressaria as mudanças.
Os sonhos coloridos trazidos para o tempo de dormir,
E para o tempo de todos os sonhos.
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O mundo dá muitas voltas
Mário Feijó

Outro dia conheci
D. Margarida que me disse
Ser dona da Floricultura
E vi Jesus namorando Madona...
Segui a vida
Encontrei com Sr. José
Que era um bom Carpinteiro...
Madalena, olhos azuis, deixava o marido em casa
E saía com as amigas para dançar e namorar
Parecia mais pecadora que a outra “arrependida”
“quero aproveitar a vida”: dizia ela...
João, Pedro e Tiago saíram para pescar
Será que é a vida fazendo releituras?
Ou apenas coincidência ser Cristóvão
Um motorista lá na central?
Paulo era um pregador
Agora possuía um belo carro
Desses que tem muitos cavalos
Mas não orava por Jesus
Mas em seu nome ganhava muito dinheiro...
Entra noite vem novo dia
Passaram-se mais de dois mil anos
Acho que ninguém entendeu nada
Mas os personagens parecem fazer a mesma coisa
Só que hoje eles tem outras intenções...
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Três dias, saravá!
Alberto Oliveira

No primeiro dia ela cismou sozinha
fumando cachimbo na encruzilhada
debaixo do sol e depois das estrelas
na noite em que não houve lua
entre as árvores da estrada vazia
entre os ecos dos fantasmas que habitavam a floresta...
No segundo dia ela caminhou entre os vales
e adoeceu gravemente
queimava em febre fatal
delirando e repetindo
- morfética
os sons de Bach...
No terceiro dia ela matou um homem na cidade
foi presa e espancada
embora amasse muito
e acreditasse no perdão para os infelizes
e para os que amavam,
infelizes também...
Não houve quarto dia, nem quinto,
porque ela só podia zumbir pelos cantos,
Abandonada!...
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Viagem
Valdir Azambuja

Num dia como este
Parti-me de minha terra
Chorando dores
Que ainda não sentia
Num dia como este
Cheguei antes de mim,
Onde não queria
E encontrei
Sem saber o que buscava em mim...
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com a sua permissão 13
Flávio Machado

sou nau sem rumo
invado oceanos inexplorados
como um antigo navegador
velas infladas, bússola invertida
meu caminho para as Índias
não tem especiarias
passa por desertas praias
utópicas ilhas
náufrago sem socorro
sem direito a hollywoodianos roteiros
minha viagem de circunavegação
termina no horizonte de seus olhos
sem descortinar novos mundos
sem aves que anunciem a proximidade de terra segura
sem primeira missa
sem florestas e montes paschoais
Invado oceanos pacíficos em guerra
atlânticos da morte
com a nau sem rumo do meu destino
sem aventura
sem ventura
sem reis
desprovido de colônias
abandonado por Deus
nesta trajetória de improvável sucesso.
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A primeira saída do Quixote
Marcelo Moraes Caetano

- Ó Sancho amado, este mundo é tão grande!
- Meu Dom Quixote, ele é só de quem mande...
- As ilhotas não pedem chanceler!
- Só existe aquilo que eu consigo ver...
- Ó Sancho, não vês que o mundo se mexe?
- Eu vejo, mestre, e não vejo os motivos...
- Pois digo-te: Deus! Honra! Fracos! Livros!
- Não há porta que se abra e não se feche...
- Meu Sancho, o que é pequeno em vão persiste.
- Meu amo, não queirais ser invencível...
- Sou bem mais do que sou! Mais do que viste!
- Vejo no mundo um pródigo desnível...
- O mundo é um cilindro, cuja alma é esférica!
- Mas saiamos da Península Ibérica...

Para a Gisele Joras
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Espelhos da despedida
Fabiana Fraga da Rosa

Olho-me no espelho da vida
Pra entender os lados da despedida
Partida que deixa saudade
Chegada de alegria a virar tempestade.
A ida desta jornada leva a coragem
De quem quer seguir em frente
E enfrentar futuro horizonte
A deixar esperança e tristeza na bagagem.
O sonho faz deixar tudo de lado
Na esperança de encontrar o caminho certo...
Adeus, cidade minha, é hora da partida
Saudade e alegria, despedida!
Continuo sem entender; o que faz sair e chegar
Sentimentos que ficam para ficar
E assim permanece a dor e vira ferida
Ora saudade, ora felicidade na sina bandida!
Olho-me no espelho da vida
Sou eu mesma, alegria e despedida!
Saudade mora no jardim da viagem
Despede-se em um aceno e vira coragem!
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Minha doce beladona
Eduardo Amaro

Meus olhos percorrem os seus olhos,
eles adentram na escuridão e voam
por entre a névoa mais profunda do ser.
A vaidade, para desvanecer e remir
os mais antigos sentimentos, lança um fulminante
olhar pelo céu cinzento e vazio.
Eu quero encontrar o nosso passado secreto,
eu não me preocupo se eu lutarei
contra o tempo, contra a solidão na noite tempestuosa.
Eu lavo minhas lágrimas, eu bebo sua esperança,
eu estou correndo rapidamente
para conseguir seu toque verde em minha pele molhada,
antes de morrer
Eu vagarei na mudez da sua ação,
Eu a observarei todas as noites, minha querida beladona,
e no tempo certo, eu beberei sua sangrenta mente verde
Eu a observarei todas as noites, minha querida beladona,
e no tempo certo, eu beberei sua sangrenta mente verde
Eu quero a razão de quem vive sem razão,
Eu quero a beleza cruel de sua alma perigosa,
Eu vejo seu sorriso represado em um segundo eterno,
em minhas recordações, parece como um buraco em branco.
Tal qual um autômato, minha mão envenenada
tateia o céu místico. Eu olho para o peito
da minha mais profunda desilusão, minha face triste de areia
procura o meu amor tolo, eu o faço de alvo.
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Noturnos
Jade Dantas

te reencontro
na utopia dos sonhos
e volto a deslizar nas tuas rotas
meteoros
fluidos caminhos
no itinerário das tuas mãos
amado meu amado amado
te queria alado
hoje com este luar e tanta lassidão
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saio & bermudo as coxas de Diana
Luiz Filho de Oliveira

tuas pernas cruzam-me o olhar de filme
farolando o teu perdido caminho pedido
tricircular preciso esses ângulos oceânicos
pois hei de me-querer em teus líquidos abismos
- nauta que sou de epopeias seguidas vidas se me-derivas a tua verdade atlântica
labirinto: navego por linhas & correntes teu rumo
aqui me-desnudando veladamente em poemas tecidos
com que me-iço a teu encontro intempestivo
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O errante
Antonio Canuto

Por onde vou
Levo minha bagagem cheia de poemas
Os sapatos enlameados de estrelas
As palmas das mãos cinzeladas por cometas
Se meus olhos conheceram as sendas
E meus ouvidos acostumados aos cantos das falenas
Que caminho sigo?
Dobro esquinas antigas
Ruas escusas de pedras inauditas
Procuro por labirintos escondidos
Nos infinitos finitos abrangidos em meu peito
E a cada passo traço o plano
De minha própria cidade
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Sobre aclastos e acídios
Manoel Guedes de Almeida

Despedir-me-ei do amor, do amor me despirei.
Em disparada quero partir, mas meus pés
resistem à minha imposição
O amor esqueço, todo amor que resta escrevo
em cartas, poemas, testamentos, panfletos...,
E lá os deixo, tão longe
Que nenhum impávido pedido de socorro
Tenha eu que suportar
Esquecer-me-ei as declarações,
As promessas são apenas ensejo,
Falta que faz uma vida sem imposição
Platão faz jantar. Os pratos, as cadeiras estão vazias.
Sobre a mesa ensaiamos peça, nossa peça
E a poesia que nos aclaustra
Do banheiro, este cheiro de merda segue a equilibrar
A balança de nossas vidas - única morte que resta.
Guernica jaz sobre a parede, como eu, empoeirada.
Um dia procurei no mar a imensidão do amor.
Revirei cada concha, cada pedra, cada pedaço de rocha
Mas as conchas estavam vazias, e sob estas pedras
Mais pesadas que os livros do mundo, havia apenas lama e nada
Despedir-me-ei das palavras, abafarei qualquer suplício.
Despedaçarei espelhos. Suplicarei espaço onde estas asas
Possam voar. Far-me-ei mosca chata e me perderei no ar
E nesse processo louco de humanificação vivo,
Vida amarga e dor dispersa, essa distância infinita.
É que às vezes os sonhos se tornam verdade,
Mas são apenas sonhos e, em verdade,
quanto valem estas Gestalts?!
Duvidamos então que este frio seja ausência
E cremos dissolvermo-nos em solidão.
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Silencioso inverno
Ronaldo Campelo

As vozes tão claras em minha mente...
A solidão enfraquece meus sentidos, o abismo abre-se aos
meus pés.
... este é o lugar onde nem mesmo os anjos querem ir...
Eu conheci a dor, senti frio e senti medo.
Suportei caladas as injustiças...
Abri meus braços e entoei cantos em seu funeral.
Ouvi as vozes que falavam de dor e desespero, que
falavam de solidão...
O céu ficou pesado
A tempestade inicia
Estamos longe demais das graças
Imersos na escuridão
Afogado em lágrimas, afogado em pesadelos.
No silencioso inverno que invade minha alma
Adormeço só
Inquieto
Apodreço com meus sentimentos nos braços longos da
dor
Infectado
Recosto minhas faces em teu colo
Insano
E suporto assim minha culpa...
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Ventura
Rubens Lace

Tive a ventura de teres me encontrado
No meio do dial de uma rádio
Falando do tormento que é a solidão
E teres ouvido meus lamentos não foi em vão
Conhecemo-nos, em meio ao medo
De não sermos um ao outro senão um arremedo
Surpresa, eras linda como me dizias
E eu, os anseios que queria
E do conhecimento ao amor
Um passo apenas, aí sem temor
E me encontrei mergulhado em uma viagem
Desbravando seu corpo e sua imagem
Na curva de seus seios o calor
Nos beijos molhados o fervor
De corpos suados se entrelaçando
E mais e mais desejando
Descobri palmo a palmo palmilhando
As curvas doidivanas espicaçando
Meu e seu desejo ardente
Clamando pelo gozo inconsequente
No aroma suave de seu sexo
Mergulhei meu rosto num reflexo
Embriaguei-me com o néctar do prazer
O que mais nesta viagem ia querer
Ah, sim, ainda a palpitar
Quis em seu corpo me soldar
Numa enlouquecida cavalgada
Valquírias, amazonas a invejar
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Sentindo o tremor próximo da loucura
Entregamo-nos um ao outro finalmente
Queimando-nos em nosso fogo suave e ardente
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Ouça o silêncio
Fernanda Blaya Figueiró

Que coisa de louco
Esta parada abrupta
Parece que tudo sempre esteve assim
Como um dia sem o som dos pássaros,
Um charco sem saparia
Será que pode um assovio
Desencarquilhar as roldanas mofadas
E colocar novamente a
Girar a roda da vida?
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Insólita viagem
Janjão
Insólita viagem
Pelas curvas
Retilíneas e brancas
Insólita viagem
Por coxas
Lisas e macias
Insólita Viagem
Pelos seios
Grandes e duros
Insólita Viagem
Pelos cabelos
Loiros e esvoaçantes
Insólita Viagem
Vendo sua vulva
Era eu o Bueiro
Insólita Viagem
Pelos filmes
Românticos e despretensiosos
Insólita Viagem
Pelos seus casos
Amores e paixões
Insólita Viagem
Todos os dias
Olhando a foto
Insólita mas
Bendita viagem
Querida Marilyn
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Pela rua (ou no
mundo da lua)
Graça Brito
Eu não sei por quanto tempo vou
Eu não sei por onde vou estar
Eu não sei se aqui é o meu lugar
Mas entro de cabeça e
Sem pedir licença
Te pego pelas mãos
Sem ter que me atirar
Ou até se esborrachar
Colando nesse chão
Se a vida é uma ilusão
Ter asas é saber amar
Sonhar é só se soltar
Nesse passeio de rua ou
No mundo da lua
Pra depois te abraçar
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Para longe
Carla Ribeiro
Leva-me em voo de sombras esculpidas
Nas paredes dos templos ancestrais
E faz de mim viagem de mil vidas
No sepulcro dos sonhos abissais.
Faz-me lápide de horas imortais
No abismo das quimeras destruídas
Onde o vago sussurro dos mortais
É o epitáfio das noites vencidas.
Leva-me nas miragens do que sinto,
Suave esfinge de eterno labirinto
Que espera no além do antigo destino,
Para mais longe que todas as esferas
Do celestial cântico das eras
Onde dorme o castelo do divino.
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Ao vento com deuses
Marlene Inês Kuhnen
Antes que eu visse o mundo
Abri com olhos
Antes da primeira lágrima
Salinas manchas no ventre
Antes da luz nascer
Pensei em forma de lua
Antes do vinho
Bebi goles de analgésico
Antes de por a mão em desfile
Subi degraus invisíveis
Antes de linhas traçar
Costurei o ar com a boca
Antes do sopro marinho
Velejei nas costas de NJORD
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A viagem dos prazeres
Marta Rodriguez
Quando estou com você...
Uma viagem alucinante acontece,
E no labirinto dos prazeres
Da nossa intimidade, tudo favorece...
O céu se abre, e o meu ser,
Nuvens de prazer entorpecem.
O meu corpo em chamas, o seu enaltece
Sob carícias, e beijos que enlouquecem...
Em um segundo, tudo se cala,
E os sussurros, por nós dois falam.
O meu coração dispara ansioso,
Louco por viajar, em você mais um pouco...
Quando estou com você...
O milagre dos deuses acontece...
O céu resplandece e a mim,
O seu gozo, um atrás do outro, os céus oferecem...
Viajo no sabor dos seus sabores,
Ao sentir na boca, o gosto gostoso do seu gosto,
Macio e doce, como se fosse
O mais gostoso dos doces...
Nesta viagem levito ao som dos gritos,
Ao sentir o nosso corpo deliciosamente
Explodir incansavelmente em atrito
Numa viagem dos prazeres, intimo e infinito...
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Nave espacial
Pepper
Passou por pouco um objeto,
voador, não-identificado, há quem diga serem nós
os apenas velhos amores
fazendo mais do que voar,
estados uníssonos em verdade.
Passam Terras, passam mundos,
agora mesmo passou um!
Quem dera fosse
que o vissem não todos,
mas qualquer parecido
com alguém deste planeta...
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Instante imaginário
Ligia Tomarchio
Tarde a colorir pensamentos
qual unguento para o transir
de fardos extensos campos
perpassados por estranhos ventos.
Revoada peregrina, atenta
cava as entranhas cerebrais
de sopros cálidos retintos
ao transpor a grande porteira.
Sem fronteira portões país
no cais do porto etéreo
rescinde ao menos dessa vez
tratantes contratos internos.
Cheiro negro e zombeteiro
resvala profundezas espessas
do entrave que a faz doce
desvão que segue sozinho.
Não quer fluir o riacho
transita lento o pensamento
ainda que ventos soprem
pouco a sentir quando anoiteço.
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Fui
Bento Ribeiro (B'Ro.)
Em uma rua sem fim decidi entrar
O homem perfeito que existe em mim eu vou buscar
- Não vou desperdiçar o presente com a ânsia de não ser para sempre
E ao viajar
Não importa onde eu queira chegar
- Preciso ter em mente que só não evolui quem se (para si) mente
Em passos firmes consigo notar
Que no caminho piso nas pedras que um dia em alguém quis atirar
- Mas não se espante, ainda sou um errante
Vou para trás deixar
O ser que deixei a babilônia me transformar
- Dentro de mim é o mais distante, por mais que minha viagem seja
triunfante ou frustrante
Ao Deus Sol me ajoelho, contemplar é rezar
Somos um ponteiro, que envolta da engrenagem de luz vive a girar
- Enfim; seja onde for sempre buscarei estar em mim
Quando a vida acabar, aonde a nova viagem vai nos levar?
Basta os olhos fechar, parar de pensar... meditar
- Gritar para o universo, sim! E deixar a resposta de suas dúvidas mostrar
seu fim
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Pass-agem
Joice Giacomoni
Passagem
para ir ou-vir
uma pastagem
mais verde
que a minha
vi-zinha
miragem
Deslocamento
no tempo
se-lamento?
Habito-o-ar
me alimento
do vento.
Com-vida a voar
raspo a lua
sem destino
nem lugar
mente nua
em desatino
culpa tua
aonde eu estava indo?
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Viajar
Elisabete Antunes
Ah! Viajar, viajar...
Não ser mais que ave
Voando ao mel da
saudade!
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Ousadia
Wagner R.A. Chaves
Faço porque deu na cabeça
Ou no estômago? No coração?
Deu nos nervos.
Foram as lembranças da infância...
Talvez as incertezas da idade acesa?
Deu no fôlego.
Foram os primeiros projetos da juventude...
Talvez a imaturidade dos segundos?
Fiz porque deu na vontade de viver!
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Sombra*
Conceição Pazzola
Silenciosa vem de mansinho
Quase no final do caminho
Apagam-se luzes e risos
Resta somente uma neblina
Presa às lembranças remotas
Das cores e formas antigas
Preenche os vazios em volta
Tateia e abraça no escuro
Apura o ouvido, pressente passos
Recolhe sussurros esparsos
Recebe anônimos abraços
Acolhidos na alma em pedaços
Enquanto tateia nas trevas
Somente imensidão de espaços
Perdida nesta grande selva.

*Para minha mãe
Conceição Pazzola
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O rei de latas
Carlos Vanilla
Eu passei em muitas estradas junto com a minha fome.
Paralelas, com nome e sem nome.
Andei pelas estradas descalço no asfalto frio, pela estrada de terra
quente com a minha sacola de latas na mão.
A minha cruz se tornava a estrada da vida naquele sol.
Mas meu suor diagonal caía nesta estrada de esperança, onde eu
encontrei um mamão.
Minhas caminhadas a cidade de bom coração, mas nem tão
sempre recebido bem, expulso eu voltava para a estrada de farol.
Para o trecho o meu destino, as estradas, sem água, sem comida,
sem dor e sem lar.
Mas foi na estrada que encontrei o meu paraíso
Meu paraíso de chapéu branco, que dá estrada me roubou e levou
para sua prole, não me deixando mais chorar.
Eu me senti como um rei que encontra a sua rainha, descalço eu
não estou, sapato de verniz eu tenho como um grande sorriso.
Estava completo para mim até a música dos anos 70 ela tocava para
mim, é achei o meu amor, parecia que eu estava sonhando.
Mas as viagens cobravam o seu amor na minha mente que estava
apanhando.
De madrugadinha, eu levantei, nem o sol havia saído, arrumei a
minha trouxinha de roupa e deixei de lado o meu sapato de verniz
perfeito.
Do reino encantado eu saí para me tornar plebeu, na estrada eu fui
caminhar, pois lá está o meu verdadeiro amor, minha dor, minhas
viagens, na qual não vejo nem futuro e nem promessas deste meu
feito.
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Ícaro urbano
Ricardo Mainieri
Acordes da manhã
no horizonte fosco
São Paulo surge.
Janela aérea
abaixo
edifícios & os homens.
Trago na mente
outro clima & clímax
fecundando a cidade.
Desadormeço.

60

Caderno
literário

8 minutos
Isabel Máximo
Estou aqui para te mostrar as cores da cidade.
O seu movimento...
escuta o azul do verde e observa o clarear do teu próprio
pensamento.
Estranho?
Achas?
Tu que me vês a passear por aqui...
sim estou aqui...
vem ter comigo,
porque estou contigo, dentro deste carro parado em alta
velocidade...
quase que não nos vemos, nem nos tocamos...
e no entanto trocamos olhares com os semáforos,
neste mar de sentimentos frenéticos, estáticos, feições fechadas,
caras simétricas...
tudo é igual para ti, não é?
Descobre-me neste alcatrão pesado e cinzento...
de braços completamente abertos para te acolher perante o teu
desespero...
esperas...
desesperas
... Gritas, choras, esmurras as palavras com o silêncio de um rádio
sem antena
e sentes-te desorientado.
Que horas são?
Perguntas quando atravessas o passeio e me vês numa estrada de
chapa compacta.
Abres a porta, entras no carro
e sentas-te ao meu lado.
Eu olho para ti para te ouvir: _ Qual é o teu papel?
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Chegadas e partidas
Joaquim Moncks
Na emigração de silêncios e luzes para a casinha do
Passo de Torres, em Pasárgada o mar me salgou a
memória, ao compasso de areias e ventos.
Talvez, por isto, a palavra diária seja úmida.
E salive ao sabor de lágrimas a carne macia dos peixes,
no céu palatino de chegadas e partidas.
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A viagem
Rosimeri Coelho Pinheiro
Na viagem da vida,
Te encontrei na estação do amor.
Juntos seguimos viagem,
Mas logo nos separamos na estação da dor.
Parei na estação da saudade,
Para curtir a viagem
Que vivi com amor.
Mas logo partirei de novo,
Para a viagem que me levará ao Senhor,
O verdadeiro Deus amor.

63

Caderno
literário

Venice
Leonardo Andrade
Indubitável, claro que é tolice
Pensar que poderia esquecer Venice
Seu ar, suas ruas e piazzas
Sua capacidade única de me dar asas.
Fragmentos da alma que deixei a cada adeus
Os beijos trocados nos canais, tão seus
As máscaras, a ilusão, o afã do eterno carnaval
A magia presente, praticamente palpável, tão real.
As gôndolas atrasando o tempo e singrando os canais
A necessidade de te ter cada vez mais e mais
Nossos nomes gravados nas pedras, marcas da história
Eternizados como arquétipo do amor na volátil memória.
A certeza que mesmo que a cera derretesse e eu caísse
Nosso amor imortal viveria iluminando a noite de Venice
Valorizando cada parte e o todo, como uma obra de Matisse
Como se fôssemos o universo e nada mais existisse.
A consumação da paixão a apenas um salto
Ou a deliciosa travessia da ponte de Rialto
A cidade baixa do outro lado do arco
A exuberância da piazza de San Marco.
Seu perfume está forte a cada esquina
Misturado com as flores do cesto da triste menina
No mundo, tomamos caminhos diferentes
Mas aqui, na nossa cidade, sempre estaremos presentes.
Visceralmente
Intensamente
Incondicionalmente
Eternamente.
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Amadurecer, uma
viagem no tempo
Maria Helena
Comemorar a passagem do tempo,
é viajar pelo mundo com leve bagagem.
É saber escolher o atraente caminho
e aprender da vida a espantosa mensagem.
É abrir a leve cortina transparente
e soltar dos pulsos as tolas amarras.
É caminhar serena numa noite quente,
ouvindo o canto espontâneo das cigarras.
É sorrir tranquila ao lembrar do passado,
cujas imagens provocam um riso ligeiro.
É ter finalmente o sentimento alforriado
Para escolher na vida um singular roteiro.
Amadurecer é copiar o riso da criança
e sem medo, plagiar do jovem a coragem.
É mirar curiosa o fluxo contínuo do tempo
E fazer muitos planos para a nova viagem.
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Droga de vida,
viagem sem volta
Valdeck Almeida de Jesus
Busquei no tráfico a solução
Para a fome, a dor, a sede de consumo
A droga saciou meus desejos
Mas me aprisionou na teia
No vício, na fome de querer mais
E tudo me confundiu muito
Como num redemoinho, afundei na escuridão
“Viajei” , fugi, afundei mais e morri
Matei meus sonhos e meus sentimentos
Agora sou um trapo de carne e osso
Vazio, sem destino e sem esperança
De humano só resta a lágrima e o desespero
Quero sair desta treva, fugir desse labirinto
Mas a dívida contraída pesa na consciência
Minha ficha tem mortes, traições, mentiras,
Angústias, lutas vãs e perdas irreparáveis
Só me resta ficar, pagar com a vida e com a morte
A morte do meu coração e da minha alma
Droga de vida, viagem sem volta...
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Culinária poiesis
Coelho de Moraes
Angstrons com maionese
Amor de receita
enviada com amor via e-mail
por Irene
bela faceira doutora
Mestra incrível / emérita magister
catedrática americana
Irene Kaplan de Mickeysotta
universidade aberta
Irene Kaplan
mestra aberta ao mundo
resume a física nuclear
pós graduada
educação Física a Nu
partes pudendas
cadeira de cóccix II
Angstrons com maionese
Farinha de jatobá a meio quilo
Espinha de peixe em gramas trezentos
Gorgonzola em ponto de bicho
Espermacete de cachalote / das ilhas fidji ou nada
Não esquecer do prévio aquecer
de carne moída da humana panturrilha
muita maionese de um sonho em despertar
chumbo a granel a gosto
cebola pequena
alho grande
quia non est alius
se metafísico for
Alkaseltzer em quatro partido
como manda o figurino da lenda
bata no liquidificador
esconder é mister / sob a mesa
bem seguro
o chumbo a tudo quebrará
liquidificador liquidificado
não te preocupes
neófito nipote da culinária angstroniana
pois o Angstron não sairá do lugar
dez bilhões partidos do metro
não alteram sabor nem forma
a maionese / sim / salmonelas à parte
alteram o sabor e a saúde
portanto cuidado
não te esqueça da máscara anti-suína
- não espirra no prato ou no copo não se pode deixar de usar
o figurino do momento
como querem a mídia e a paranóia
Bonapetí
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Viagem
José Heber de Souza Aguiar
viajamos juntos à eternidade
de nosso olhar
perdi-me em vil serenidade:
desejo louco
de te mais que amar
teu corpo magro e alto
mais que meu sonho
escapava de meu desejo incauto
nos segundos sem fim
daquele tempo enfadonho
a água verde da laguna
prateada
derramava-se em agonia, sem alguma
racionalidade que nos fizesse
amar sem nada
tua resistência em não me querer
fazer companhia
fadava-me ao te ler
e, eu, sem querer que nada dissesses
nada mo disse, apenas mo lia
lias-me como quem nada lia
como quem nada amasse
era eu o teu pedaço róseo de agonia
derramado às areias de Laguna
à procura de respostas sem que nada mo perguntasse
em tamanho desterro, chegamos a nosso destino...
eu, ainda, mais que proponho
deixar-me num papel, um louco menino
que no resvalar do ônibus, na estrada
Descobre o fim de tudo... Era um sonho
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Milhas
Sandra Veroneze
Vou
Fico um tanto que é sempre pouco
E volto
Entre você e eu
Milhas e milhas de saudade
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Terra do sempre
Sarah Jorge
Quebra cabeça.
Peça por peça...
Quem será que vai cair?
Quebra cabeça.
Peça e faça...
Quem será que vai voltar?

Uma terra de Pequenos!
Ela pulou e brincou tanto que
A melhor amiga do sol se tornou..
E ele com muito carinho
Contou pra ela Baixinho..
Que pra ter amor
Tem que viver com mais esplendor.

Onde ela está?
A menina saltitante brinca feliz..
Ela tá com dor no nariz?
Ele pula..
Corre e deita..
Está contente
Mas continua na espreita.
Será a Terra do Nunca
Ou o Terra do sempre?
É um lugar que de tão pequeno
Se torna Grande!
O Sol é mais quente,
Reluzente como ele só.
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Brilhar contente
E fazer feliz muita gente.
Todas as pessoas no planeta Água
Não entendem por que a menina
Vive tão contente..
É que ela guarda a dez chaves
Esse louco e bonito segredo
Que foi a sua viagem
Para a Terra do Sempre!
Esse é o segredo do sol.
Agora esse também é o nosso
segredo...
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Canibal na noite chuvosa
Bruno Vargas
Lua
Brilho
Vida
Luz
Deitado na escuridão mais uma vez
fazendo do vulto uma lâmpada
olhando atentamente para o céu

Lua
Brilho
Lutas
Luz

Estrelas
Brilho
Vida
Luz

Em atividade não mais sabendo fazer
a música não era de violino, afinal
mas gostaria muito que fosse algum
Vivaldi

Folhando algumas memórias
mas procurando não enxergá-las
procurando alguma coisa no nada

Lua
Brilho
Vida
Esperança

Lua
Vontade
Vida
Luz
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Nada é estranho suficiente para mim
achei até que tinha falecido antes
mas realmente nem tudo sobreviveu

É o que todos dizem por aí
mas na hora da palidecência não há
um pingo se quer...
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Viagens
Zé Luís
As viagens que perdi
Só porque sentado
Perto do mar o olhei com olhos infinitos
De quem nunca o navegou.
Mas fui!..
Fui nas ondas do meu pensar
Até tulipas deixei espalhadas pelas areias
Salgadas perto dos rochedos onde os
Namorados se escondem com medo
Do brilhar da lua
Sim!..
Esperei por ti e bailei ao som dos búzios
Que espalhados aqui e acolá quiseram
participar
Na minha dança louca
Sim!..
Como outrora vestido de nada
E o Eu enfeitado de púrpura e sóis que
brilham
À tua espera para que o teu corpo
Me deslizasse de novo entres as mãos
Sim!…
Eram danças que só os loucos sabem
dançar
Eram danças em que as buscas dos
gestos se faziam
Ao escurecer dos astros
Era eu olhando o mar num frenesim
De passos perdidos, nas águas verdes
Do teu olhar
As viagens que perdi
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Ao ganhar a imensidão do teu ser
Que de mar apenas tem o longínquo
Vibrar das ondas que se desfazem
Nas memórias dos navegadores
Esperei mais uma vez o cintilar do teu
Sorriso enfeitiçado que musas perderam
Ao querer libertar-se do mistral e
As viagens que me deixei fazer através
Das águas frias do teu choro escondido
Nas manhãs de sol
Rasga o meu interior e procura em
Mim aquilo que perdeste nos navios
Que viste partir
Rasga o meu interior e deixa-me partir
À procura dos barcos fantasmas que
navegam
Dentro deste ser achado
Que tu rasgaste
Que tu levaste
Nas viagens que sempre imaginaste
E nunca fizeste
Rasga-me
Entra dentro de mim
Pega-me e põe-me um mastro
E navega
Navega
Comigo
À sombra dos rochedos dos quais
Os Amantes se escondem
Do brilhar da lua
Vem e deixa que eu te rasgue também.
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Pensamentos insanos
Norbert Heinz
Não sei o que é beijar sua boca
Nunca o fiz...
Mas não tem nada que eu mais deseje que não
seja isso...
Você está tão longe
Nem sabe se existo
Nem sabe o quanto te amo
Sei que parece loucura
Mas sou louco...
Senão não sonharia todas as noites com seu
corpo
Mergulhando junto ao meu
Dois loucos devorando um ao outro...
Dou uma tragada no cigarro
Deixo a nicotina se espalhar, doce veneno...
Enquanto...
Viajo nesses pensamentos insanos...
Não sei o que é fazer amor com você
Nunca o fiz...
Mas não há curvas que me façam pecar com
tamanha euforia como as suas...
Você está tão longe
Nem liga para mim
Nem liga para essa minha paixão avassaladora
Sei que parece com atitude da adolescência
Mas sou adolescente...
Senão não pediria todas as noites ao meu anjo
da guarda
Para acordar com você nua ao meu lado
Dois adolescentes vivendo apenas o presente...
Dou uma tragada no whisky
Deixo o álcool corroer minhas entranhas...
Enquanto...
Viajo nesses pensamentos insanos...
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Não sei o que é ter uma mulher como você
Nunca a tive...
Mas é a perfeição dos seus olhos me afundam
nessa obsessão...
Você está tão longe
Talvez ria de mim
Talvez pense: é um amor impossível
Sei que parece o filme “nunca te vi sempre te
amei”
Mas também sou ator...
Senão não escolheria você para ser “uma linda
mulher”
No romance dos seus sonhos
Dois atores reais em um romance real...
Apago o cigarro
Do whisky bebo o último trago
E choro amargamente...
Enquanto...
Viajo nesses pensamentos insanos...
Por que tenho que sofrer tanto por você?
Por favor...
Não me deixe sofrer...
Não me deixe ir para esse caminho
Não me deixe fazer a viagem sem volta
Por favor...
Eu só quero poder acordar a cada manhã
Sabendo que a mulher que ao meu lado está
É o grande amor da minha vida.
Quero vê-la abrir os olhos sorrindo
Dizendo: sou a mulher que te faz feliz...
Enquanto...
Viajo nesses pensamentos insanos...
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A estrada
Rubens Costa
Cansado e esgotado
Do rodar demente,
Sobre o asfalto quente
Da cidade inclemente.
Sonho em pegar
A estrada ladeada
Do verde das montanhas,
E do céu azul que ali existe...
Sentir o vento galgar
O meu rosto, agora ressuscitado.
À deriva, intuir na próxima curva,
O sonho de encontrar...
... Uma pacata cidadezinha.
Quem sabe um boteco,
Um tenro torresmo,
Uma boa cachaça, uma prosa
gostosa.
Quem sabe, com sorte,
Uma praia deserta.

Tão clamado pelo corpo
E suplicado pelo espírito.
Tirar o meu sapato,
Fechar os olhos,
Conectar-me à Mãe,
Amiga e fraterna.
Depois, adentrar ao mar,
Salgado e quente,
Que, assim como um útero,
Devolverá a minha dimensão.
Em seguida, já relaxado, pois
salgado,
Deitar-me no infinito cosmo.
Deixar, então, o ar fluir,
E o Sol penetrar.
E, com a Alma lavada,
Refletir e entender,
Que pegar uma estrada,
É sempre uma escolha.
Nunca a estrada!

Onde eu possa respirar,
E resgatar o meu silêncio.
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Viagens de mim
Cecília Pires
Permite meu pensamento,
nas dimensões desse tempo,
o movimento da viagem,
transportando, nos embrulhos
arrumados nas mudanças
das experiências da vida,
as memórias re-vividas
das mais remotas paragens.
O coração estremece
ao lembrar vários caminhos
traçados em desalinhos
por uma sorte pagã.
No sangue que corre quente,
nas veias da minha terra
aprendo as lições da guerra
e as lutas do amanhã.
Viajante ao entrar no mundo
peregrina de um destino
da aldeia às grandes cidades.
Olho pessoas, lugares
Paisagens, dias e noites
nesse balanço outonal
anoto mais alegrias,
esqueço invernos e açoites.
As viagens lembram momentos
eternizados na alma,
permitem novos acordos
sem testemunhas formais.
Retorna à prece a menina,
orientando a encruzilhada,
no silêncio das estradas,
Aguarda novos sinais.
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Bola de gude*
Nilton Maia
Na rua da infância,
Subúrbio bem longe,
Brincam os meninos,
Pisando a terra batida.
Bola de gude rolando:
Globo de coloridos sonhos
Em nossas mãos.
Balas baratas.
De jogadores, figurinhas.
Cine poeira,
Zoeira e risos aos domingos.
Querem os meninos
Chegar logo a homens:
Poder ver o mundo lá de cima.
No giro do tempo,
A sacola furou.
As bolas foram perdidas no caminho.
Buraco no pano:
Do coração falta um pedaço.
Bicho-do-pé roeu, roeu
Devagarinho.

* Para meus
amigos de infância
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Vou-me embora
para o passado
Silas Correa Leite
Vou-me embora para o passado
Lá está a minha Itararé alada, inteirinha
(Éramos felizes e ninguém estava morto)
Os vizinhos, os irmãos, a Vila São Vicente
E na pobreza sopa de fubá com couve rasgada
Vou-me embora para o passado
Toda a Rua 24 de Outubro cor-de-rosa
Minh´alma descalça “cerrindo”
Bola de capotão, calipiá, forfé
Eu era uma andorinha sem breque de Itararé
Vou-me embora para o passado
Bolo de piruá – o pessegueiro florido
Eu lia gibis do Capitão Márvel
Sonhava ser herói, poeta, e estou aqui
Saudade de Itararé em floração de lágrimas
Vou-me embora para o passado
Jeronça, Nelson, Tadeu, Ademar, Basilio
A mãe no fogão vermelho fazendo cequilhos
A aldeia natal tinha frondosos pinheirais
Belas sabiás de peito amarelo no lar and jazz
Vou-me embora para o passado
Banda Furiosa, Grupo Escolar Tomé Teixeira
O guri ranhento que vendia jornal O Guarani
Baile com o Nenê Som Seis no Clube Fronteira
Eu era um piá inocente e com amarelão ali
Agora no futuro com a minha sozinhez
Quero minha Itararé antiga de novo – Chorei!
Em algum lugar do passado eu me fiquei
Tristices na alma – saudade rósea tez:
Quero de novo históriais do Tempo do “Era Uma vez”!

* Para o amigo
Basilio Verga
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Sem vela nem timão
Gerusa Leal

Os ventos de agosto
encapelam as ondas
que batem no costado
do barco encalhado
quase à beira-mar
e num esforço insano
tentam convencer
a velha embarcação
a mais uma viagem.
Mas o velho barco não se inquieta
já não lhe comovem mais as aventuras
soube a hora certa de se aposentar.
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Procura-se
Ed Carlos Alves de Santana
Onde andará o meu amor?
O que estas fazendo,
Não sei se está triste,
se está bem
A queria aqui de meu lado
Quero tanto abraçá-la
Sinto tantas saudades
Por que não tenho notícias suas?
Meu amor
sentir sua falta
e foi como se o ar que respiro deixasse de soprar,
meus dias ficaram nebulosos e tristes
sem luz,
Se não fosse as recordações de nossos bons momentos
minha vida perderia completamente o sentido.
Acredito na felicidade
e a tenho por meta maior em minha existência.
Tenho você como um sonho bom
Te amo tanto
que às vezes te chamo em meio aos meus
pensamentos.
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

